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NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2013 
 
 

CWO erkenning als officiële 
Zeezeilschool.  
Half oktober vond een belangrijke gebeurtenis 
plaats: de officiële erkenning van Witte Waaier 
Zeezeilschool door het CWO. De Stichting 
CWO is een samenwerkingsverband van de 
ANWB, het Watersportverbond en de HISWA, 
en is de erkennende instantie voor 
zeilopleidingen (www.cwo.nl). Deze erkenning 
door het CWO vond plaats d.m.v. een controle 
van boot, uitrusting, locatie, het zeezeil 
programma van Witte Waaier, en niet te 
vergeten van de instructeur door een 
vertegenwoordiger van het CWO. Deze 
vertegenwoordiger was zeer tevreden, en vond 
b.v. het programma zeer verzorgd. Met dit 
resultaat kan Witte Waaier nu de CWO 
vordering staten en diploma’s uitreiken.  
 

Programma zeezeilen Witte Waaier 
Het programma zeezeilen van Witte Waaier 
zeezeilschool bestaat uit: 

- Basiscursus CWO I, voor beginners, 
- Basiscursus CWO I, aangevuld met 

een lang praktijkweekend, 
- Gevorderdencursus CWO II, voor 

mensen die het beginnersniveau onder 
de knie hebben 

- Navigatiecursus CWO II, een langere 
tocht op de Noordzee, met de nadruk 
op het aanlopen van havens en 
zeemijlen varen.  

- Kennismaking met Witte Waaier 
- Zeillessen op maat, tot op het niveau 

van dagschipper.  
Verder informatie: zei de website: 
www.wittewaaier.nl of neem even contact op.  
 

Terugblik seizoen 2013 
Dit jaar was het eerste jaar van de Witte 
Waaier in Zeeland, in Wemeldinge.  
 

April: met Bo, Ernst en Judith hebben we de 
boot overgevaren van de Buitenhaven 
Stavoren aan het IJsselmeer, via Marken, 
Amsterdam, IJmuiden, Scheveningen, 
Stellendam en de Krammersluizen naar 
Wemeldinge. Het eerste weekend was het nog 
heel koud, max.. 5 º , en een harde 
Oostenwind. En het tweede weekend wat 
warmer, maar een harde ZW wind, en gek 
genoeg mistig op de Noordzee en zeer mistig 
bij het binnenlopen van Scheveningen haven. 
Maar toch, het was ook leuk en een echte 
zeezeiltocht. En het resultaat was ernaar: de 
boot lag in Wemeldinge.  
 

 

 
Daarnaast: inschrijving bij het VVV en onze 
folder neergelegd bij allerlei bedrijven, 
campings, winkels, etc. in de omgeving. En 
wat heel leuk was: de reacties waren heel 
positief. 
In april ook: lekker rondkijken in Wemeldinge, 
en kennismaken met de mensen van het VVV, 
en van de bedrijven op het Sluisplateau. De 
sfeer was positief.  
 
Mei: verkenning van het vaargebied; 
Oosterschelde, Westerschelde, Veerse meer 
in weekend tochten en ook korte tochten 
doordeweeks. En eigenlijk is het in de 
Zeeuwse delta nog mooier dan gedacht.  
 
Juni: eerste zeillessen aan beginners op 
gebied van zeezeilen. Vera en Cees hebben al 
een boot en zeilen vanuit Breskens, maar 
willen graag nog eerst een aantal lessen. Eerst 
op de Witte Waaier, en later op hun eigen 
boot. Het wordt een heel goede en prettige 
samenwerking.  
 
Juli en augustus:  

http://www.cwo.nl/
http://www.wittewaaier.nl/
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In het hoogseizoen korte zeiltochten van ca. 
2,5 uur met mensen die lekker willen zeilen en 
ook rondkijken en uitwaaien op de 
Oosterschelde. Voor veel mensen is het een 
eerste kennismaking met (zee)zeilen op een 
kajuitjacht. Het is vaak heel gezellig, en het 
smaakt naar meer. We hadden trouwens het 
weer mee, het was regelmatig meer dan 30 
graden ! Met toch nog een aardig windje.   
Tevens nog een aantal zeezeillessen mogen 
doen. Telkens weer blijkt de combinatie van 
Oosterschelde en zeilen hartstikke leuk.  
 
Augustus en september: 
Een lange tocht gevaren naar Blankenberge, 
Ramsgate, Dover, Eastbourne, Boulogne, 
Oostende, en Vlissingen. Nadruk op lekker 
zeilen, maar ook op de navigatie, het aanlopen 
van de havens, het weer en de routeplanning.  
 

 
foto: de vuurtoren van Beachy Head met de 
krijtrotsen. Verste punt dit jaar van de 
navigatietocht.  
 
Dergelijke tochten willen we in 2014 meer 
gaan organiseren. 
 
September en oktober: 
Een aantal korte tochten op de Oosterschelde 
en het Veerse meer. In het begin was het weer 
nog erg goed. Begin oktober werd het 
plotseling toch echt herfst, grijs en met veel 
wind. We hopen nog op een mooie laatste 
week.  
 
November: per 1 november houdt het 
vaarseizoen op. We zijn wel eens langer 
doorgegaan, tot de Kerst, maar dan worden de 

dagen wel erg kort, en wordt het op het water 
ook wel erg koud.  
 

Winterseizoen 
Dit seizoen blijft de boot gewoon in het water. 
Het is zout water, dus de kans op bevriezen en 
zeker kruiend ijs valt wel mee. Wel worden de 
zeilen en het lopende want zoveel mogelijk 
afgenomen, schoongemaakt, goed nagekeken 
en droog opgeslagen. Bijvoorbeeld de vallen 
gaan een keer in de wasmachine, om te 
ontzouten en weer schoon te worden. Volgend 
jaar eind maart gaat de boot de kant op, en 
komt er een nieuwe laag antifouling op.  
 
Planning volgend vaarseizoen 
In januari volgend jaar wordt het 
zeilprogramma voor 2014 op de website 
gepubliceerd.  
Mochten er nu alvast vragen of opmerkingen 
zijn, neem dan s.v.p. contact op met Bert 
Oosterlaak: bert@wittewaaier.nl 
 

Goede boeken / gute Bücher 
Aanwinsten voor de bibliotheek: 

- Leidraad voor kajuitjachtzeilers, 
Richard Vooren, een compleet 
handboek voor kajuitzeilen, met hierin 
ook de diploma eisen van het CWO.  

- Segeln, Das Handbuch für Einsteiger 
und Könner, Delius Klasing Verlag. Ein 
kompaktes Handbuch mit alle Aspekte 
des Segelsports.  


